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AMICS DE LA CATEDRAL
Pla de la Seu, 5
43003 - Tarragona



La catedral es va començar a construir l’any 1171, però el portal major no es va fer fins l’entorn  del 
1330.
Al mig de la porta principal hi ha la Verge amb en el Nen i a banda i banda les imatges de dotze 
apòstols i set profetes.



Timpà de la porta de l’Evangeli

Es va realitzar en temps de l’arquebisbe Bernat d’Olivella, cap el 1277. Al centre hi ha la imatge de la Mare de 
Déu amb el Nen dret a la falda. A la esquerra els tres Reis Mags acompanyats dels tres cavalls. A la dreta, sant 
Josep, l’anunciació a Maria i l’anunci als pastors.  Damunt, hi ha una muralla amb dotze torres i una estrella.



Un àngel anuncia als pastors la bona 
nova del naixement de Jesús.

La Mare de Déu, asseguda, sosté al 
Nen Jesús, que li estira el vel.

Els tres Reis Mags adoren al 
Nen Jesús. 

Els tres cavalls dels Reis Mags

L’anunciació i sant Josep.

Col·loca un número on correspongui cada escena. 

A casa, agafa el full solt, retalla les escenes i enganxa-les.



Rosassa del

transsepte 

sud



Completa:
Al centre de la rosassa hi ha la Mare de Déu, envoltada de ....... àngels músics.

Un toca la ........................, l’altre l’ ........................ i l’altre el ...............................

Hem comptat ..........  corones i .........  Taus.

Saps trobar on són aquestes peces?



1 2 3 4 5 6 7

Presentació de Jesús al Temple

L’arquebisbe Dalmau de Mur, va en-
carregar a l’escultor Pere Joan aquest 
magnific retaule, del segle XV.

Tenim quatre escenes però no recordem quin 
lloc ocupaven en el retaule. Ens pots ajudar?

40 dies després de Nadal, el dia 2 
de febrer, és la Candelera i es com-
memora la Presentació de Jesús al 
Temple. 

El retaule major



Anunciació de l’àngel a la Verge 
Maria

Naixement de Jesús Adoració dels Reis Mags

L’àngel Gabriel anuncià a Maria que 
tindria un fill i li posaria de nom 
Jesús

Josep i Maria busquen un hostal on 
passar la nit, però tots són plens. 
Troben un pessebre on naixerà 
Jesús.

Una estrella va guiar a tres savis 
d’Orient fins a Betlem on van adorar 
a Jesús.



Capitell del presbiteri



Centaure, Arc, Espases, Escut, Cota de malla, Pinya, Lleó

Qui és qui?



És de marbre blanc i es va realitzar 
entre els anys 1200 i 1230.

Té uns elements molt bonics.

Assenyala on són.

Portal del claustre





...però segur que ho faràs si mires bé al claustre i a la sala del tresor.

Pista:
Bufa que bufaràs, sota una mènsula em trobaràs

Pista:
Celebro el cap d’any tot l’any. 
Si plou em mullo, i si fa sol m’eixugo.  

No sé si em trobaràs,...



Pista:
Enmig d’or i plata els trobaràs i ballant en el sostre 
els veuràs

Pista:
La meva mort les rates han celebrat però 
no saben el que els hi tinc reservat.

Pista:
Tants tresors m’han deixat bocabadat.



Gràcies avi , un any més... m’heu acompanyat!!!

Patrocina:


